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हे कशासाठK? 
म�ये एकदा एका �यBतीशी भेट झाल?. परदेशात होतो. �यिBतम�वांचे Vकार 
यावर चचाA सु0 होती. ते�हा तो असेच �हणून गेला, "DG, I have been 
staying with a stranger for whole of my life." �हणजे "मी एका 
अनोळ,या .य/तीबरोबर माझे संपूण: आयु=य .य>तत करतोय". असं 
ऐक¦यानंतर आजूबाजूFया माणसांपैक: एकाने 7वचारलेच, "असे कसे होईल! 
कोण आहे ती �यBती जी तुbयाबरोबर आयुgयभर राहूनह? तू xतला ओळखत 
नाह?स?" Tयावर Tयाने सांzगतले, "ती .य/ती @हणजे मीच! माEयाबरोबर 
संपूण: आयु=य काढूनहG मलाच मी अनोळखी आहे."   

आप¦यापैक: अनेकांची ह?च अवRथा आहे. पण या अवRथेतून बाहेर यायला 
हवं. आPण TयासाठK अथवAशीषA मदत करतं. मला माझी Rवतःची ओळख 
क�न घे¬यासाठK हे अथवAशीषA आहे. कोण आहेस तू? असं Kवतःला 
Nवचारायचं आPण मग अथव:शीष: उTर देतं 'Wवमेव केवलं कता:Xस'. पुiहा 
7वचारायचं आPण मग अथवAशीषA उfर देतं 'Tवमेव केवलं धताAGस'. ह? उfरं 
सु�च राहतात. Tवमेव केवलं हताAGस, Tवं ��मा, Tवं 7वgणु:, Tवं 0�:, Tवं 
इi�:, Tवं अि�न, Tवं वायु:, Tवं सूयA:.  तू या सग¯या Iमता घेऊन जiम 
घेतलेला आलेला तूच. हे अथवAशीषA अशी Rवतःची Rवतःलाच ओळख क0न  
देतं. अथवAशीषA ह? मी मला क�न Lदलेल? माझीच ओळख आहे. मी 
माEयासाठZ @हटलेलं, मला जागं करणारं, मला घडवणारं, मला िKथर 
करणारं Kतो` @हणजे अथव:शीष:! गीतेमधला अहं तो अथवAशीषाAमधला Tवम.् 

आPण पहा बरं, आपण कसे �हणतो ते अथवAशीषA? घाईघाईत, उरकून 
टाक¦यासारखं, जणू गणपतीवर उपकारच करतोय अशा भावनेतून. छान, 
शांत, आनंदाने, अथA समजून मजा घेत, Rवतःकड ेपहात �हटलं पाLहजे 
ना?�हणून, मला भावलेbया, उमजलेbया आcण काहG dमाणात वत:नात 
आणू शकलेbया गणपती अथव:शीषा:मधील ऋचांचा रोजgया जीवनामhये 
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कसा उपयोग कiन घेता येईल हे सांगkयाचा dयWन या पुKतकमधे मी 
केला आहे. हे TयासाठK अनेक Lठकाणी YीभगवCगीतेचा संदभA Lदला आहे.  

अथव:शीष: @हणता @हणता उlधरेदाWमनाWमानं या mयायाने - Kवतःच 
Kवतःची जडणघडण करत करत, Kवतःची dगती साधता आलG तर 
Wयाgयासारखा दसुरा आनंद नाहG. यासाठZ माEयाकडून काहG खारGची मदत 
@हणून हे पुKतक आपणासमोर ठेवतोय. Rवतःच Rवतःला जाणून घे¬यासाठK 
या पुRतकाचा आप¦याला नBक:च उपयोग होईल. Kवतःची जडणघडण 
करkयाgया dवासात आपला सह-dवासी @हणून हे पुKतक न/कoच फार 
मोलाची कामqगरG बजावेल याची मी न/कo आपणाला खा`ी देतो.   

या पुRतकाची e-book आवfृी सुCधा उपल±ध आहे.  

तसंच "एक तर? ऋचा अंगीकारावी" या नावाची याच 7वषयावर?ल माझी 
7व²डओ माGलकासुCधा आहे. www.dgonline.in/21ath यावर अzधक माLहती 
उपल±ध आहे. आपण Tयाचा अवeय लाभ hयावा.  

आपण सगळे Gमळून याचा आनंद घेऊया. तुमचे अGभVाय नBक: कळवा.  
J धनंजय गोखले J 
dgdgonline@gmail.com OR dg@dgonline.in   
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Vकरण १: 
अव वBतारम ्| अव Yोतारम ्

आपण वचने बोलावी जैसी, तैसी येती पडसादे 
 
 
 

गणपती अथवAशीषाAवर?ल  "एक तर? ऋचा अंगीकारावी" या पुRतकाची  
सुरवात मी "अव वBतारम|् अव Yोतारम|्" या ऋचेने करतो आहे. 
जागेपणीचा १००% वेळ माणूस कुठ¦या ना कुठ¦या संवादाम�ये �यतीत 
करत असतो. संवाद-7वसंवाद हा खेळ अखंड सु0 असतो. आPण या खेळाम�ये 
सहभागी खेळाडू �हणजे वBता-Yोता. �हणूनच या पुRतकाची सुरवात मी 
या ऋचेने करतो आहे. गणपती अथवAशीषA या सूBताचं रोजFया जग¬याम�ये 
उपयोग क�न घे¬यासाठK याचा नBक: आपणास उपयोग होईल. "एक तर? 
ऋचा अंगीकारावी" या नावाची याच 7वषयावर?ल माझी 7व²डओ 
माGलकासुCधा आहे. www.dgonline.in/21ath या वेबपेज वर अzधक माLहती 
उपल±ध आहे. आपण Tयाचा लाभ hयावा. 

***   ***  *** 
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अथवAशीषA �हणता �हणता उCधरेदाTमनाTमानं या iयायाने Rवतःच Rवतःची 
जडणघडण करत करत, Rवतःची Vगती साधता आल? तर TयाFयासारखा 
दसुरा आनंद नाह?. यासाठK माbयाकडून काह? खार?ची मदत जर होऊ 
शकल?, तर TयासाठK हे पुRतक आपणासमोर ठेवतोय. Kवतःच Kवतःला 
जाणून घेkयासाठZ या पुKतकाचा आपbयाला न/कoच उपयोग होईल. 
Rवतःमध¦या कमतरता आPण TयाचVमाणे Rवतःमध¦या Iमतांची जाणीव 
हे पुRतक क�न देईल. Tयाबरहुकूम,  TयाFयावर लI देत देत Rवतःची 
जडणघडण कर¬याFया Vवासात आपला सह-Vवासी �हणून हे पुRतक 
नBक:च फार मोलाची कामzगर? बजावेल याची मला खा{ी आहे.   

याचा एक भाग @हणून dWयेक dकरणाचा शवेट काहG drनांनी होईल. हे 
drन कशासाठZ? तर हे पुKतक नुसतं वाचून सोडून न देता या drनांgया 
मदतीने अथव:शीषा:मधे सांqगतलेbया अनेक यु/Wयांचं मनन करा असं माझं 
तु@हाला सांगणं आहे. आcण @हणून हे drन sदले आहेत. 

त¼�हा आता या ऋचेकड ेवळूया. अव वBतारम।् अव Yोतारम।् चालते ना ह? 
ऋचा अथवAशीषाAम�ये? आता आपण ती सगळी सांगड घालायला सु0वात 
क�या. जसं आपण थोड ंडाळीचं पीठ, थोड ंमीठ, थोड ंxतखट टाकून अशी 
Tयाची छान सांगड घालतो. आपण आता सु0 क�, “ अव वBतारम।् अव 
Yोतारम।्”. 

‘अव’ चा अथA काय होतो? रIण कर ,कंवा सांभाळ कर. वBतारम ्�हणजे 
वBता �हणजे जो बोलतोय तो. आता वBता कोण आहे इथे, मी का तु�ह?? 
तु�ह? पण आहात क:. फBत, मी  वैखर?चा वापर करतोय आPण तु�ह? 
तुमFया मनाम�ये माbयाशी संवाद साधत असाल. सतत सु0 आहे काह?तर?. 
आfा मी तुमFया समोर असतो तर माbयाशीह? तु�ह? संवाद केला असतात, 
हो ना? �हणजे जसा मी पण वBता आहे. तसे वBता तु�ह? पण आहात. 
तसंच YोTयांFया बाबतीत सुCधा आहे.  
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साधं उदाहरण hया ना. आfा yयावेळी हे पुRतक वाचता आहात Tयावेळी 
तुमचा Rवतःशी संवाद सु0 आहे. बरोबर? तु�ह? तुमFयाशी काह? बोलताय. 
�हणजे कुणीतर? बोलणारा आहे आPण कुणीतर? ऐकणारा आहे. तसंच आहे 
दोiह?ह?. संवादाम�ये एका बाजूला फBत वBता आPण दसुrया बाजूला फBत 
Yोता असं जर का असेल  तर एकच घटना घडते. ती �हणजे 7वसंवाद. 
वBता एका बाजूला आPण Yोता एका बाजूला असं चालत नाह?. दोiह? 
बाजूला yया वेळेला दोघेह? उपिRथत असतात, Tयावेळेला जर का झाला तर 
तो संवाद होतो. वBता बोलत असताना जर YोTयाची सुCधा भूGमका xनभावत 
असेल तरच TयाFयाकडून संवाद होऊ शकतो.  

आता अव वBतारम ् याचा अथA काय होईल? वBTयाचे रIण कर अव 
Yोतारम ्याचा अथA काय होईल?  YोTयाचं रIण कर. कुणी रIण करायचे? 
गणपती तर नाह? करणार.  

क¦पना करा तु�ह? गणपती समोर बसून एक हजार वेळा अथवAशीषA �हटलं 
आPण बाvपा Vसiन झाला. आPण Tयाला तु�ह? �हणालात क:, "बाvपा, अव 
वBतारम ्- तू वBTयाचं रIण कर." बाvपा �हणेल, "ते मी नाह? हं करणार, 
ते तुझं तू पहा. मी शBती देईन तुला, बुCधी देईन तुला, पण रIण तुझं 
तूच करायचं आहेस. आPण TयासाठK आवeयक असणाrया शBती - बुCधी 
सुCधा तुला VयTन क�न Gमळवा�या लागतील हं. मी काह? इथे टोपल? 
घेऊन बसलो नाह?ये. हा घे मोदक आPण कामाला लाग." 

आता इथे सु0 होतो लपाछपीचा खेळ. गणपती अथवAशीषाAमधे कुणाचं वणAन 
आहे? असा Veन 7वचारला तर सहािजकच “गणपतीचं” हे उfरं पुढे येईल. 
हे जे वणAन आहे ते आपण कुणासमोर बसून करतो? गणपतीसमोर.  मग 
आता असं पहा, yया गणपतीला आपण Âानाची देवता ,कंवा बुCधीची देवता 
मानतो, Tया गणपतीला तो कसा आहे हे तुमFया-माbयासारÃया कुणी 
सांग¬याची गरज आहे का हो? ,कती 7वनोद? Lदसतं ते सगळं zच{. हे वणAन 
खरोखरच गणपतीचं असेल तर तो आहे कुठे तो गणपती? तो माbयाम�ये 
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आहे. मला वाटतं क: हे आपलं, VTयेक मनुgयाचं वणAन आहे. ढोबळ lgट?ने 
समोर ठेवले¦या मूत�ला उCदेशून �हटलं असं वाटतं पण खरं पाहता ते 
RवतःसाठK आहे. हे मीच माbयासाठK �हणतोय. हा Kव-संवाद आहे. मी 
माEयासाठZ @हटलेलं, मला जागं करणारं Kतो` @हणजे अथव:शीष:! गणपती 
अथव:शीष: @हणत असताना िजथे िजथे Wवम ् (तू) शwद येतो >तथे >तथे 
Wयाचा अथ: अहं (मी) असा आहे. 

वBTयाचे रIण कर. तर, वBTयाचे रIण कोणी करायचे? वBTयानेच! मग 
आता वBTयाने वBTयाचे रIण कोणापासून करायचे? YोTयापासून का? असं 
होऊ शकतं का? नाह?. वBTयाने वBTयाचे वBत�यापासून रIण करायचे. 
@हणजे बोलणाxयाने बोलणाxयाचे बोलkयापासून रyण करायचे आहे. अशी 
Iमता  माbया म�ये xनमाAण होऊ दे, अशी VाथAना आहे ती. ह? VाथAना 
गणपतीला नाह?ये, ह? VाथAना माझी मला आहे.  जे काह? बोलशील ना 
Tयाचे भान ठेऊन बोल. जे बोलतो आहेस ते नीट Rवतः ऐक. सजग राहा. 
आPण मग वBTयाFया तÄडून अzधक उणा श±द जाणार नाह?. असा या 
ऋचेचा अथA आहे. एक गमंत कळल? का? वBTयाने Rवतःचं रIण करायचं 
असेल तर Tया वBTयामधील Yोता जागा हवा. �हणून मगाशी आपण पाLहलं 
क: संवादामधील 7वसंवाद टाळायचा असेल तर दोiह? बाजूला Yोता आPण 
वBता हे दोघेह? जागे हवेत. 

अव Yोतारम।्  YोTयाचे रIण कोणी करायचे? YोTयानेच! मग आता 
YोTयाने YोTयाचे रIण कोणापासून करायचे? YोTयापासून का? असं होऊ 
शकतं का? नाह?. YोTयाने रIण करायचे. मग YोTयाने कोणाचे रIण 
करायचे? YोTयाचे रIण करायचे. YोTयाचे कशापासून रIण करायचे? 
ऐक¬यापासून. मग अव Yोतारम ् चा अथA काय होतो?  YोTयाने YोTयाचे 
Yुत�यापासून रIण करायचे. �हणजे ऐकणाxयाने ऐकणाxयाचे जे ऐकले जात 
आहे Wयापासून रyण करायचे. कसं करणार हे रIण? मी आहे का तेवढा 
सजग. जे मी ऐकतोय ते मी सजगतेने ऐकतोय का? मी शर?र, मन आPण 
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बुCधी या तीनह? Rतरांवर जागा आहे का ऐकताना? मी इथे आहे का? क: 
मी मनाने Rवयंपाक घरात आहे? क: मी मनाने ऑ,फस म�ये बसलोय? 
एक:कड ेजो कुणी माbयाशी बोलतोय Tयाचं बोलणं ऐकतोय (�हणेज कानावर 
पडतंय) आPण मनात दसुर?कड ेदसुराच 7वषय सु0 आहे. असं झालं तर मग 
अव Yोतारम ्जमेल का? क� शकेल का ऐकणारा ऐक¬यापासून ऐकणाrयाचं 
रIण? गडबड होईल थोडीशी. कुठलाह? पूवAÈह मनात ना ठेवता (free of 
prejudices), अTयंत मोक¯या मनाने लIपूवAक ऐकतो का मी?   

अव व/तारम।् अव |ोतारम।् हG ऋचा जरG आयु=यभर @हणत गेलो तरG 
आयु=यभर बराचशा गो=टG सो}या होतात, सुटतात. आcण हे माझे अनुभव 
आहेत हं. मी वाद घालायचो. अथा:त वाद घालायचो @हणजे मी उगाच भांडण 
नाहG करायचो, पण मला एखादG गो=ट पटलG नाहG कo मी लावून धरायचो. 
Wयाgया मुळाशी जायचो. पण Wयाgयात बदल झाला. पlधत बदललG.  हG 
ऋचा @हणत असताना माEया मhये खुप बदल झाले. मागgया तीन-चार 
वषा~मhये माEयामधे. मागे जे�हा बघायला लागलो; ते�हा �हटलं, अरेFया, 
बरं चाललंय एकंदर?त. कारण सकाळी अथवAशीषA �हणलं आPण अथवAशीषA 
मनाम�ये 0ंजी घालू लागलं, क: Tया वेळेला गणपती डो¯या समोर येतो 
,कंवा येतह? नाह?. पण अव Yोतारम ्ऋचा �हणताना खडबडून जागं करते. 
एकदम आठवून जातं क: "अरे, आज सकाळी बोललास ना फोनवर काह?तर?. 
उगाचच, तुbयाकड े अzधकार आहेत �हणून Tयाला झापलस ना? अव 
वBतारम ् कुठे गायब झालं होतं? झापत असताना तुझे श±द तुbयाह? 
कानावर पडत होते क: नाह?. मग अव Yोतारम ् कुठे होतं Tयावेळेला? तुझे 
श±द Tयाला ऐकू जात होते आPण तुला ऐकू येत नसतील, तर झोपला क: 
Yोता तुbयामधला.” मग Rवत:मधला Yोता yया Iणी  झोपेल, Tया Iणी 
भांडण होईल ,कंवा गैरसमज होतील ,कंवा राग येईल. मग हे जर का 
टाळायचं असेल, तर - अव वBतारम।् अव Yोतारम।् ह? ऋचा सतत समजून 
उमजून �हटल? पाLहजे ना?  
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पहा, �हणजे ह? एक ऋचा केवढं मोठठं काम क�न जाते. अथाAत हे सजगतेने 
�हटलं तर हं. आPण �हणून मी सुरवातीला GलLहलंय क: हे अथवAशीषA मला 
जागं करणारं Rतो{ आहे. हे अथवAशीषA मी माbयासाठK �हणतो आहे. मग 
सांगा बरं, हातातल? कामं कामं सोडून, घाई-घाईत ११ वेळा, २१ वेळा, हजार 
वेळा अथवAशीषA �हणणं चांगलं क: एकेक ऋचा सतत मनात म�ये घोळवत 
हातात घेतले¦या कामाम�ये Tयाचा सराव करत करत एकेक ऋचा 
अंगीकारणे, अंगाम�ये मुरवणे जाRत चांगलं? 

मननाचे Veन पुढFया पानावर आहेत. ह? ऋचा अंगीकार¬यासाठK हे Veन 
नBक: तुमची मदत करतील. 
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Vकरण ०१: ऋचा अंगीकार¬यासाठK मननाचे Veन 
 
• दोन �यBतींपैक: एक �यBती बोलत असताना Tयाम�ये वBता कोण? 

• दोन �यBतींपैक: एक �यBती ऐकत असताना Tयाम�ये Yोता कोण? 

• Yोता Lदसत नसेल तर वBता अRवRथ होतो. असं का? 

• Yोता देहबोल?तून संवाद साधतो. खरं ,क खोटं? 

• 7वसंवाद कधी घडतो?  संवाद कधी घडू शकतो? 

• वBTयाचं रIण कुणी आPण कशापासून करायचं? 

• YोTयाचं रIण कुणी आPण कशापासून करायचं? 

• अव चा अथA काय? 

• अव वBतारम ्- अव Yोतारम ्ह? VाथAना कुणाकड ेकरायची? 

• ऐक¬यापासून रIण करायचं �हणजे नBक: काय करायचं? 

• बोल¬यापासून रIण करायचं �हणजे नBक: काय करायचं? 

• गे¦या ७ Lदवसांम�ये तुमFया Gम{मै|{णींशी, घरात¦यांशी, 
ऑ,फसमध¦या लोकांशी,  दकुानदाराशी,  भाजीवाले,  Íाय�हर आPण 
अजून कुणाशीह? बोलताना तुमFयामधला  वBता ,कंवा Yोता जागा 
नस¦याचं (डुलक: लाग¦याचं)  उदाहरण आठवतंय का? 
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